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ZGOD NIE z wy po wie dzia mi przy wód ców na -
sze go kra ju – Pre zy den ta Sta nów Zjed no czo -

nych i gu ber na to rów po szcze gól nych sta nów,
więk szość lu dzi, z więk szą lub mniej szą szcze ro -
ścią ob cho dzi dzień dzięk czy nie nia Bo gu za bło go -
sła wień stwa w po sta ci do cze sne go do bro by tu.
Z tym zwy cza jem, za po cząt ko wa nym przez Oj ców
Piel grzy mów po nad dwa wie ki te mu, wią że się
szcze gól ny sen ty ment. Oczy wi ście, wpływ te go po -
sta no wie nia pod wie lo ma wzglę da mi jest do bro -
czyn ny, przy cią ga jąc ludz kie umy sły do Bo ga, ja ko
daw cy ka żde go do bre go i do sko na łe go da ru. Jest aż
na zbyt oczy wi ste, że dla ogrom nej więk szo ści co -
rocz ne ob cho dze nie te go świę ta jest je dy nie for mą,
po nie waż, wy ja śnia jąc tę kwe stię tak, jak ją ro zu -
mie my, tyl ko nie wiel ka ich część jest do sta tecz nie
do brze za zna jo mio na z wiel kim Stwór cą i Je go
wspa nia łym pla nem oraz pra wa mi, któ re re gu lu ją
Je go po stę po wa nie z ludź mi, by być w sta nie lo gicz -
nie zro zu mieć i ob jąć umy słem po wo dy do dzięk -
czy nie nia. Wy mie ni my nie któ re z przy czyn, utrud -
nia ją cych oce nę Bo skich opatrz no ści i któ re od po -
wied nio ogra ni cza ją i po wstrzy mu ją praw dzi wą
wdzięcz ność dla Bo ga. Je śli przy Pań skim bło go -
sła wień stwie usu nie my z umy słu nie któ re z tych
prze szkód do wia ry i wdzięcz no ści, to mo że my być
pew ni, że wy pły nie z te go bło go sła wień stwo, po -
nie waż wdzięcz ność i dzięk czy nie nie wy wo łu ją
oce nę, a oce na te go, co jest do bre, pro wa dzi
do wzro stu spra wie dli wo ści cha rak te ru oraz do peł -
niej sze go po słu szeń stwa Bo skim wzor com. 

Oko ło 150 000 osób umie ra na świe cie ka żde -
go dnia. Ich ro dzi ny i przy ja cie le sta no wią o wie -
le więk szą licz bę, a wie lu z nich nie wie, dla cze go
śmierć zo sta ła do zwo lo na, jak rów nież są po grą że -
ni w ża lu. In ni ko rzy sta ją z łask i bło go sła wieństw
obec nych cza sów, jed nak są fi zycz nie i umy sło wo
cho rzy do te go stop nia, że nie są w sta nie i nie od -
czu wa ją wdzięcz no ści. Wie lu nie z wła snej wi ny
jest do tknię tych po wa żnym ubó stwem. Czy dzi wi
nas, że oni tyl ko po czę ści oce nia ją du cha Dnia
Dzięk czy nie nia? 

Ist nie je in na kla sa nie wdzięcz nych lu dzi, któ -
rzy w znacz nym stop niu cie szą się przy wi le ja mi
i bło go sła wień stwa mi ży cia, jed nak nie oka zu ją
Bo gu wdzięcz no ści. Oni po zby li się prze są dów
prze szło ści, kie dy uczo no ich, że po wo dem
wdzięcz no ści dla Bo ga jest fakt, iż nie zo sta li prze -
zna cze ni do ognia wiecz nych mąk. Prze ko na ni
o bez sen sow no ści i ab sur dal no ści ta kiej na uki, sta -
li się scep tycz ni w od nie sie niu do wszyst kich kwe -
stii re li gij nych. Za do bro byt, ja kie go do świad cza -
ją, są wdzięcz ni wła snej ener gii, umie jęt no ści,
życz li wo ści przy ja ciół lub szczę ściu; oni nie za no -
szą po dzię ko wań Wszech mo gą ce mu. Oni nie zna -
ją Go. Ich oczy zro zu mie nia są wciąż za mknię te
na rze czy wi stość Bo skie go cha rak te ru i pla nu. 

PO MOC DLA NIE WDZIĘCZ NYCH 

Zba daj my krót ko praw dzi wą sy tu ację z punk -
tu wi dze nia Bo skie go Sło wa, Bi blii, by po móc
wszyst kim w osią gnię ciu po sta wy, w któ rej
wdzięcz ność sta nie się mo żli wa, bar dziej praw -
dzi wa i spon ta nicz na. Usuń my z na szych umy -
słów wszyst ko, co zmniej sza ło by na szą oce nę tych
na uk; na przy kład ró żne wy zna nia wia ry i teo rie
prze ka za ne z ciem nych wie ków. Tym cza so wo
odłó żmy je na bok, by zba dać Bo skie Sło wo. Gdy
tyl ko świa dec twa Sło wa Bo że go zo sta ną ja sno zro -
zu mia ne, to bę dzie my le piej przy go to wa ni do po -
rów na nia ich z ró żny mi teo ria mi ró żnych kre do.
Je ste śmy pew ni, że re zul tat tych ba dań bę dzie dla
nas ko rzy ścią we wzro ście na szej oce ny Bo skie go
cha rak te ru i pla nu oraz w pro por cjo nal nym wzro -
ście na szej wdzięcz no ści. 

Jed na kże po win ni śmy pa mię tać o tym, co Pi -
smo Świę te wy ja śnia, iż peł ny, ja sny po gląd na te
spra wy, mo że być udzia łem je dy nie po świę co -
nych wie rzą cych, któ rym w oce nie Bo skich spraw
po ma ga Duch Świę ty. Cho ciaż in ni nie mo gą wi -
dzieć w sen sie peł ne go i wy raź ne go zro zu mie nia
głę bo kich spraw Bo żych, jed nak mo gą oni do -
strze gać w ogól ny spo sób, przy naj mniej ze -
wnętrz ną ich for mę. Ufa my, że na sze uwa gi
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na ten te mat bę dą wła ści we nie tyl ko dla uświę co -
nych w Chry stu sie Je zu sie, lecz ta kże dla tych,
któ rzy nie osią gnę li jesz cze te go sta nu, lecz któ rzy
mo gą zo stać uzdol nie ni do do strze ga nia tych
spraw wy raź niej niż w prze szło ści, a po tem mo gą
być pro wa dze ni do uświę ce nia i osta tecz nie
do jesz cze peł niej szej oce ny z te go sta no wi ska,
pod kie row nic twem du cha. 

Przy pusz cze nie, że ca ły świat ludz ko ści to
dzie ci Bo ga, uzna wa ne przez Nie go ja ko ta kie
i trak to wa ne z te go punk tu wi dze nia, pro wa dzi
do scep ty cy zmu. Kto mo że za sta na wiać się
nad klę ska mi, któ re wy da rzy ły się choć by w tym
ro ku, w po sta ci po ża rów, po wo dzi i na wał nic i nie
od czu wać, że je śli Bóg uwa ża ludz kość za Swe
dzie ci, to z pew no ścią po stę pu je z ni mi tak, jak
ża den życz li wy ziem ski ro dzic nie trak to wał by
swe go po tom stwa? To sa mo ro zu mo wa nie jest
praw dzi we w od nie sie niu do cho rób, smut ku, bó -
lu i śmier ci. Nie bi blij ne twier dze nie wy zna wa ne
przez nie któ rych lu dzi od no śnie oj co stwa Bo ga
i bra ter stwa lu dzi, w wi docz ny spo sób prze czy so -
bie, po nie waż nie do strze ga my żad nych do wo -
dów oj co stwa Bo ga wzglę dem na sze go ro du ani
do wo dów prze ja wia nia Je go ro dzi ciel skiej tro ski
o do bro świa ta. Nie tyl ko to, lecz ta kie do świad cze -
nia ludz ko ści są jej udzia łem od po nad sze ściu ty -
się cy lat. Mó wiąc na ten te mat, Apo stoł oświad cza
chrze ści ja nom: „By li ście kie dyś dzieć mi gnie wu,
tak jak in ni” na dal są (Efez. 2:3, KJV); i po now nie
oświad cza im, że oni „uszli po tę pie nia, któ re jest
na świe cie”, su ge ru jąc, że po tę pie nie wciąż spo czy -
wa nad świa tem, ja ko ca ło ścią (1 Kor. 11:32). 

Ja kie po tę pie nie jest nad świa tem? Dla cze go
lu dzie znaj du ją się pod prze kleń stwem lub wy ro -
kiem i są na zwa ni „dzieć mi gnie wu”? Od po wiedź
brzmi, że ca łe dzie ło Bo że jest do sko na łe; że kie dy
Bóg stwo rzył czło wie ka na Swój wła sny ob raz i po -
do bień stwo w Ede nie, czło wiek był do sko na ły
i znaj do wał się w zu peł nej har mo nii z Bo giem.
Wów czas Adam był uzna wa ny za sy na Bo że go.
Wy ja śnie nie, któ re znaj du je my w Sło wie Bo żym
mó wi, że on utra cił to po kre wień stwo, utra cił spo -
łecz ność z Bo giem. On po słu chał gło su nie po słu -
szeń stwa i do stał się pod wy rok, prze kleń stwo,
któ re uczy ni ło go ob cym, po zba wi ło go tej spo -
łecz no ści. Z nie by wa łą si łą to zo sta ło wy ra żo ne
w sło wach: „Umie ra jąc umrzesz” (tak jest w ory gi -
na le he braj skim, 1 Moj. 2:17). Zie mia „cier nie i oset
ro dzić bę dzie to bie; i bę dziesz spo ży wał zie le po -
lne. W po cie ob li cza twe go bę dziesz spo ży wał
chleb, aż się na wró cisz do zie mi, gdyś z niej wzię -
ty; boś proch i w proch się ob ró cisz” (1 Moj.
3:18,19). Apo stoł Pa weł pod su mo wu je tę kwe stię

w kil ku sło wach: „Ja ko przez jed ne go czło wie ka
grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak
też na wszyst kich lu dzi śmierć przy szła, po nie -
waż wszy scy zgrze szy li” (Rzym. 5:12). 

RÓD SKA ZAŃ CÓW 

Z te go punk tu wi dze nia uświa da mia my so bie,
że Adam i je go po tom stwo jest ro dem ska zań ców
bę dą cych pod wy ro kiem śmier ci. To wy ja śnia nam
do zwo le nie przez Bo ga na nie ko rzyst ne wa run ki
ży cia: su sze, po wo dzie, na wał ni ce, cy klo ny, pla gi,
epi de mie itp. Nie chce my być zro zu mia ni, iż twier -
dzi my, że wszyst kie te klę ski są bez po śred nim
dzie łem Pa na, lecz ra czej, że obec ne zmien ne i nie -
za do wa la ją ce wa run ki w na tu rze są do zwo lo ne
przez Pa na, by sta ły się do świad cze niem dla czło -
wie ka z po wo du grze chu i z po wo du lek cji, któ re
są nie zbęd ne do po zna nia w trak cie okre su ka ra -
nia. Z te go punk tu wi dze nia, w ob li czu fak tu, że
wszy scy lu dzie utra ci li daw no te mu pra wo do ży -
cia, zy sku je my no we spoj rze nie na bło go sła wień -
stwa i ła ski na wet tych nie do sko na łych wa run -
ków, w któ rych ży je my. 

Mu si my uznać, że ja ko ród nie je ste śmy god -
ni, by być na zwa ni sy na mi Bo ga ani być trak to wa -
ni jak sy no wie. Mu si my uznać, że ro dzaj ludz ki ja -
ko ca łość jest w sta nie bun tu prze ciw Bo gu, nie -
god ny Je go bło go sła wień stwa ani żad nej ła ski z Je -
go szczo dro ści. Ka żde do cze sne bło go sła wień stwo
po win no być uwa ża ne za mi ło sier dzie, za roz sze -
rze nie na szych przy wi le jów i przed łu że nie na sze -
go po tę pio ne go ży cia. Pa trząc z te go punk tu wi -
dze nia czy ta my, że Pan spra wia, iż Je go słoń ce
wscho dzi na złych i na do brych, a Je go deszcz pa -
da na spra wie dli wych i na nie spra wie dli wych
(Mat. 5:45). Ogrom na więk szość ludz ko ści jest na -
dal ob ca, nie jest sy na mi, lecz grzesz ni ka mi, bun -
tow ni ka mi, nie pod da ny mi pra wu Bo że mu”, nie
pra gnąc na wet spo łecz no ści z Bo giem ani nie sta -
ra jąc po do bać się Je mu. 

Spójrz my w krót ko ści na Bo skie za bez pie cze -
nia dla świa ta ludz ko ści. One są ob ja wio ne w Je go
Sło wie dla do bra tych, któ rzy otrzy mu ją du cha
przy spo so bie nia przez wia rę i po słu szeń stwo, aby
wie dzie li, jak współ czuć świa tu z Bo skie go punk -
tu wi dze nia, aby mo gli wie dzieć, jak zro zu mieć
Bo skie dzia ła nia wo bec świa ta i aby nie smu ci li się
tak jak in ni, któ rzy nie ma ją żad nej na dziei w sto -
sun ku do dro gich im osób w ziem skim po kre wień -
stwie, któ rych oczy zro zu mie nia są wciąż za śle -
pio ne przez bo ga te go świa ta i któ rzy oczy ma oce -
ny i zro zu mie nia nie do strze gli jesz cze po trze by
Zba wi cie la, któ re go Bóg do star czył. W rze czy wi -
sto ści więk szość z nich jest tak za śle pio na, że nie
mo że zro zu mieć świa dec twa Bo skie go Sło wa od -
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no szą ce go się do po trze by
Zba wi cie la i tak wiel kie go
zba wie nia, ja kie jest w Nim.

BŁĘ DY CIEM NYCH
WIE KÓW

Lud Bo ży, któ ry pod czas
ciem nych wie ków znaj do -
wał się pod za śle pia ją cym
wpły wem prze ciw ni ka,
uległ złu dze niu, że wszyst -
kie „dzie ci gnie wu” znaj du -
ją się na dro dze do wiecz -
nych mąk i, pro por cjo nal nie
do po sia da nej przez nie go
sym pa tii i mi ło ści, ta myśl
tor tu ro wa ła umy sły lu du
Bo że go. Dzię ku je my Bo gu,
że w świe tle, któ re obec nie
świe ci na Je go Sło wo, mo że my roz pa try wać Pi -
smo Świę te w bar dziej roz sąd nym zro zu mie niu.
Mo że my za uwa żyć, jak oświad cza pro rok, że „bo -
jaź ni, któ rą się Mnie bo ją, z przy ka zań ludz kich
na uczy li się” (Iz. 29:13); że w wy ni ku za śle pie nia
przez prze ciw ni ka naj prost sze sło wa zo sta ły prze -
krę co ne, ja ko te mat tej okrop nej teo rii, któ ra jest
cię ża rem dla tak wie lu serc i któ ra w bar dzo du -
żym stop niu po wstrzy mu je praw dzi wą mi łość
do Bo ga. Zau wa ża my, że pro ste sło wa „umrzeć”,
„zgi nąć”, „znisz cze nie”, po zba wio no ich praw dzi -
we go do słow ne go zna cze nia i prze tłu ma czo no je
wprost od wrot nie, by pod trzy mać błąd w ce lu
dal sze go za śle pia nia lu du Bo że go i zni we cze nia
je go wła sne go od po czyn ku, po cie chy, po ko ju
i wdzięcz no ści w Pa nu. 

Obec nie ra du je my się, że w świe tle Bo że go
Sło wa mo że my do strze gać, iż On spra wie dli wie
ska zał nasz ród na śmierć i spra wie dli wie trak tu -
je ich jak ska zań ców. Nie mniej jed nak Bóg, pe łen
mi ło sier dzia i współ czu cia, do star czył wiel kiej ce -
ny od ku pie nia, zło żo nej przez na sze go Pa na Je zu -
sa na Kal wa rii. Mo że my do strze gać, że mi ło sier -
dzie Bo ga sto su je się tyl ko do wie rzą cych, po nie -
waż nie ma żad ne go in ne go imie nia pod nie bem
da ne go lu dziom, przez któ re mo gli by śmy być
zba wie ni, jak tyl ko przez imię Je zus. Zau wa ża my
da lej, że za miast Bo skie go mi ło sier dzia koń czą -
ce go się na tych, któ rym obec nie udzie lo no bło go -
sła wień stwa otwar cia oczu ich zro zu mie nia i uszu
ich oce ny, za miast Bo skiej ła ski, koń czą cej się
na wy bo rze Ko ścio ła Wie ku Ewan ge lii, jest to na -
praw dę sam po czą tek te go, gdy ta sa ma ła ska Bo -
ga, któ ra obec nie przy nio sła zba wie nie wy bra -
nym, spro wa dzi spo sob ność zba wie nia dla ka żde -
go człon ka na sze go ro du. Nie twier dzi my, że jest
uni wer sal ne zba wie nie, lecz uwa ża my, że Bo ski

pro gram ma udzie lić po -
wszech nej mo żli wo ści zba -
wie nia ka żde mu czło wie ko -
wi. To wła śnie w tym ce lu
Je zus Chry stus z ła ski Bo ga
skosz to wał śmier ci za ka -
żde go czło wie ka i On jest
ubła ga niem za na sze (Ko -
ścio ła) grze chy; a nie tyl ko
za na sze, lecz ta kże za grze -
chy ca łe go świa ta (Żyd. 2:9;
1 Ja na 2:2). 

Cóż za eks plo zja uczuć
do Pa na ema nu je z na szych
serc, gdy ma my peł ne prze -
ko na nia spoj rze nie na dłu -
gość, sze ro kość, wy so kość
i głę bo kość mi ło ści Bo ga,

któ ra prze cho dzi ca łe ludz kie zro zu mie nie. Na -
wet po wierz chow ne spoj rze nie na nią po bu dza
nas do oce ny, wdzięcz no ści i dzięk czy nie nia;
i dzień po dniu, gdy co raz bar dziej wzra sta my
w ła sce, wie dzy i mi ło ści wo bec Bo ga, na sza oce -
na Je go wspa nia łej mi ło ści i Je go cu dow ne go pla -
nu po tę gu je się, co raz bar dziej wy peł nia jąc
wszyst kie za kąt ki na szych serc i co raz bar dziej
usu wa jąc wszyst ko to, co sprze ci wia się Bo skim
stan dar dom. 

Nie któ rzy za py ta ją, sko ro Bóg za mie rzył osta -
tecz nie udzie lić ka żde mu stwo rze niu wie dzy o So -
bie Sa mym i o Je go pla nie, dla cze go nie zro bił te -
go na po cząt ku? Dla cze go po zwo lił, by upły nę ło
aż 4000 lat, za nim po słał Swe go Sy na, by stał się
oku po wą ce ną za na sze grze chy? I dla cze go do -
zwo lił, by mi nę ło bli sko 2000 lat bez za po zna nia
na sze go ro du, z wy jąt kiem nie znacz nej je go czę -
ści, z Je go mi łu ją cą życz li wo ścią, z Je go czu łym
mi ło sier dziem, Je go praw dzi wym cha rak te rem
i wspa nia łym pla nem? Dla cze go ma my ufać, że
Pan w na stęp nym wie ku ob ja wi Sie bie ca łej ludz -
ko ści, sko ro nie uczy nił te go w obec nym ani w mi -
nio nych wie kach? 

Od po wia da my, że na sza uf ność w peł ne ob ja -
wie nie Bo skiej mi ło ści i mi ło sier dzia wo bec ka żde -
go stwo rze nia w przy szłym wie ku jest opar ta nie
na spe ku la cjach, lecz na nie pod wa żal nych świa -
dec twach Sło wa Bo że go. Brak miej sca nie po zwa -
la nam tu taj na szcze gó ło we prze dys ku to wa nie
tych do nio słych kwe stii. Nie mo że my spo dzie wać
się, że przy ta kich oka zjach jak ta, do ko na my cze -
goś wię cej, niż tyl ko zwró ce nie uwa gi tych, któ rzy
ma ją uszy ku słu cha niu i oczy, by wi dzieć. Ta kie
jed nost ki bę dą spra gnio ne i łak ną ce, by szu kać
i pu kać w ce lu zdo by cia dal szych in struk cji od no -
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śnie Bo skie go pla nu, a my bę dzie my bar dziej niż
za do wo le ni sły sząc o nich i do star cza jąc im zu peł -
nych i ja snych świa dectw bi blij nych od po wia da ją -
cych na ka żde py ta nie i wy ja śnia ją cych ka żdą wąt -
pli wość, co spo wo du je, że w ich uszach na no wo
za brzmi ra dość, chwa ła i wdzięcz ność dla Bo ga.
Ogra ni cze ni cza sem, mo że my tu taj po dać je dy nie
naj bar dziej nie zbęd ne ele men ty zwią za ne z wiel -
ko ścią pla nu na sze go Nie biań skie go Oj ca, któ ry
osta tecz nie obej mie ca łą ludz ką ro dzi nę i udzie li
ka żdej jed no st ce peł nej spo sob no ści po wro tu
do spo łecz no ści z Bo giem, ja ko ich Oj cem, w du -
chu i w praw dzie.

„AL BO WIEM NA WIE KI
MI ŁO SIER DZIE  JE GO” 

Mą drzy te go świa ta, nie chęt ni do zu peł ne go
pod da nia się Bo skim wska zów kom, błą dzą raz
w tej, a raz w in nej kwe stii. Nie licz ni wy da ją się być
go to wi, by uwie rzyć we wła sne sło wa Bo ga od no -
szą ce się do Je go ce lów. Zwy czaj ną skłon no ścią ka -
żde go jest oce nia nie Bo skie go mi ło sier dzia za po -
mo cą ludz kich stan dar dów, za miast za po mo cą
Sło wa Bo że go. Oni my ślą o Bo gu, ja ko okrut nym
i nie mi ło sier nym oraz ma ją trud no ści z po wo du
na uk ciem nych wie ków gło szą cych, że wszy scy
nie ob da rze ni przy wi le jem po zna nia Bo ga i zdol no -
ścią oce ny spra wie dli wo ści, są tym sa mym uzna ni
za pod le ga ją cych wiecz nym mę kom. Nie któ rzy
utrzy mu ją na wet, że oso ba ży ją ca w cy wi li zo wa -
nym spo łe czeń stwie, sły szą ca bi cie ko ściel nych
dzwo nów i wi dzą ca Bi blię, przez ten kon takt sta je
się na ty le od po wie dzial na, że ka żde jej od stęp -
stwo od świą to bli wo ści, nie zwłocz nie i spra wie dli -
wie za słu gu je na cier pie nie. In ni ucie ka ją się
do prze ciw nej skraj no ści i twier dzą, że wszy scy
mu szą być zba wie ni, że Bóg nie mo że po prze stać
z za do wo le niem ze Swe go wła sne go dzie ła, do pó -
ki ka żda ludz ka isto ta osta tecz nie nie osią gnie
chwa ły, czci i nie śmier tel no ści. O ile lep sza jest per -
spek ty wa Pi sma Świę te go, niż ka żda z tych opcji. 

Bo ski plan przed sta wio ny w Pi śmie Świę tym
za mie rza, że nikt nie bę dzie zba wio ny w nie świa -
do mo ści, lecz że osta tecz nie wszy scy zo sta ną do -
pro wa dze ni do po zna nia praw dy – „we wła ści -
wym cza sie” (1 Tym. 2:4-6). Bi blia oświad cza, że
od po wie dzial ność ka żdej jed nost ki bę dzie pro por -
cjo nal na do jej wie dzy i że do pó ki nie do wie się ja -
sno i wy raź nie, jej od po wie dzial ność bę dzie je dy -
nie czę ścio wa. Ona mó wi, że wszy scy bę dą mieć
peł ną od po wie dzial ność za swe wła sne czy ny; że
świa tu zo sta nie udzie lo na nie zbęd na po moc, że
do bre in ten cje mo gą prze ło żyć się na peł ny roz wój
cha rak te ru w zgod no ści z Bo ski mi wzor ca mi i że
na gro dą dla ta kich jed no stek bę dzie wiecz ne ży cie

i stan ła ski. Lecz prze ciw nie, wszy scy, któ rzy po do -
pro wa dze niu do ja sne go zro zu mie nia i udzie le niu
peł nej po mo cy wszel ki mi nie zbęd ny mi dro ga mi,
sta ną się od po wie dzial ni i je śli oni umi łu ją grzech
i bę dą upar cie go prak ty ko wać, umrą wtó rą śmier -
cią – bę dą na wie ki uni ce stwie ni.

Bo skie Mi ło sier dzie, obec nie obej mu ją ce tych,
któ rzy prze ja wia jąc wia rę, uchwy ci li się Pa na Je zu -
sa, ja ko ich Od ku pi cie la, w przy szło ści przez słu -
żbę Ko ścio ła, w po sta ci zba wie nia roz cią gnie się
na ka żdą ludz ką isto tę i bę dzie prze ja wia ne do pó -
ki ka żdy czło nek ludz kiej ro dzi ny nie otrzy ma peł -
nej, nie zbęd nej, wła ści wej, roz sąd nej wie dzy i spo -
sob no ści otrzy ma nia da ru Bo że go – ży cia wiecz ne -
go (Ja na 3:16).

Wie lu ata ku je to sta no wi sko i twier dzi, że nie
ma mi ło sier dzia dla ko go kol wiek w gro bie. My
prze ko nu je my, że Bóg w Swym mi ło sier dziu i mi -
ło ści za pew nił od ku pie nie dla ka żde go człon ka
ludz kiej ro dzi ny oraz że ci, któ rzy w tym ży ciu
nie mie li spo sob no ści po zna nia ła ski Bo ga, otrzy -
ma ją tę spo sob ność pod czas Wie ku Ty siąc le cia,
po wzbu dze niu z gro bów. Jak oświad czył nasz
Pan: „Wszy scy, któ rzy są w gro bach, usły szą głos
Sy na czło wie cze go i wyj dą. Ci, któ rzy do brze czy -
ni li (któ rzy prze szli Bo ski eg za min w za kre sie wia -
ry w obec nym ży ciu) wyj dą na zmar twych wsta nie
do ży cia” do sko na łe go, ży cia w chwa le; na to miast
ci, któ rzy czy ni li zło (któ rzy nie osią gnę li od po -
wied nich stan dar dów wia ry i po słu szeń stwa) wyj -
dą przez wzbu dze nie z gro bu i osta tecz nie
na zmar twych wsta nie przez sąd (Ja na 5:28,29 Re -
vi sed Ver sion).

NA TYCH MIA STO WE TY SIĄC LET NIE SĄ DY

Ca ły Wiek Ty siąc le cia bę dzie prze zna czo ny
na to zmar twych wsta nie przez na pra wia ją ce są dy.
Bo skie są dy bę dą wów czas wy ko ny wa ne na zie mi,
a jej miesz kań cy bę dą uczyć się spra wie dli wo ści,
jak oświad cza pro rok w Iz. 26:9. Za ka żdy grzech
od ra zu na stą pi za pła ta, a ka żdy wy si łek w kie run -
ku spra wie dli wo ści spo tka się z bło go sła wień -
stwem. Wy ni kiem te go na tych mia sto we go roz -
dzie la nia na gród i kar za wszyst kie ży cio we czy ny,
bę dzie roz wi ja nie po słu szeń stwa, co oka że się po -
moc ne dla ca łe go świa ta. Po słusz ni bę dą pod no sić
się co raz wy żej i wy żej z wa run ków grze chu
i śmier ci, aż przy koń cu Wie ku Ty siąc le cia osią gną
peł ną do sko na łość isto ty, a ich po wsta wa nie
i zmar twych wsta nie bę dzie zu peł nie do ko na ne
przez są dy i ka ry te go ty siąc let nie go okre su. Z dru -
giej stro ny ci, któ rzy od mó wią do ko na nia po stę pu
w owym cza sie, zo sta ną wy tra ce ni spo śród lu dzi
we wtó rej śmier ci, co jest wy raź nie stwier dzo ne
w Pi śmie Świę tym (Dz.Ap. 3:23).
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We dług wie lu osób, prze cho dzi wszel kie wy -
obra że nie fakt, że Bóg bę dzie mi ło sier ny wo bec
ca łej ludz ko ści i udzie li ka żde mu jej człon ko wi
peł nej spo sob no ści sko rzy sta nia z obec nych do -
świad czeń z grze chem i śmier cią. Ta cy po win ni
zwró cić uwa gę na nasz tekst i ca ły psalm, któ re go
on jest czę ścią. Ten wer set mó wi, że Bo skie mi ło -
sier dzie trwa na wie ki, co jest 26 ra zy po wtó rzo ne
w tym psal mie. Ja kież za pew nie nie Bóg nam da je,
że Je go mi ło sier dzie nie jest ogra ni czo ne do te raź -
niej sze go ży cia lub do obec nych spo sob no ści
i przy wi le jów! Ja kież za pew nie nie ma my w Je go
do bro ci! On nie tyl ko jest w sta nie zu peł nie zba -
wić, lecz jest chęt ny do do ko na nia te go. We wła -
ści wym cza sie wszy scy osią gną zna jo mość Praw -
dy, ka żde ko la no skło ni się, ka -
żdy ję zyk wy zna, a ka żdy
z osob na i wszy scy otrzy ma ją
peł ną spo sob ność do zna nia mi -
ło sier dzia Bo że go pod no wy mi
za rzą dze nia mi Kró le stwa. 

Gdy spo glą da my na ró żne
wy da rze nia wy mie nio ne przez
pro ro ka w tym psal mie, to znaj -
du je my po karm dla na sze go
umy słu. Gdy czy ta my w Bi blii, że Bóg po ra ził pier -
wo rod nych egip skich, że Amo rej czy ków, Ama le -
ki tów, Fe re zyj czy ków itp. wy tra cił przed Izra elem,
to jest nie wy tłu ma czal ne z in ne go sta no wi ska niż
to, któ re roz wa ża my, mia no wi cie, że Bo skie mi ło -
sier dzie nie jest ogra ni czo ne do obec ne go ży cia,
lecz trwa na wie ki. W Bo skim wła ści wym cza sie Je -
go mi ło sier dzie za po śred nic twem Chry stu sa wy -
pro wa dzi wszyst kich z gro bu i oświe ci ich przez
praw dzi we Świa tło, któ re przy szło na świat, by
oświe cić ka żde go czło wie ka (Ja na 1:9, NP). Mi ło -
sier dzie, któ re na dal bę dzie dzia łać, umo żli wi ka -
żdej oso bie po wrót do har mo nii z Bo giem i uzy -
ska nie ży cia wiecz ne go utra co ne go w Ede nie;
umo żli wi, je śli lu dzie bę dą pra co wać dla osią gnię -
cia te go ce lu.

MI ŁOŚĆ BO ŻA „PRZY CI SKA NAS”

Uwa ża my, że „na wie ki mi ło sier dzie Je go” jest
klu czem wy ja śnia ją cym wszyst kie trud no ści oraz
pró by obec ne go ży cia i za pew nia ją cym nas, że lek -
cje, któ rych na uczy li śmy się tu taj, nie bę dą bez
zna cze nia we wła ści wym cza sie. Ca ły świat obec -
nie uczy się Bo skiej nie ugię tej spra wie dli wo ści,
znaj du jąc się pod jej wy ro kiem od po nad 6 000 lat:
„Na pew no umrzesz”. Je dy nie Ko ściół usły szał po -
słan nic two zba wie nia i po jed na nia przez dro go -
cen ną krew, lecz osta tecz nie wszy scy je po zna ją,
od naj mniej sze go aż do naj więk sze go z nich (Żyd.
8:11). Mi ło sier dzie Bo ga w Chry stu sie Je zu sie, wiel -

kim Naj wy ższym Ka pła nie, któ ry ku pi nasz ród,
bę dzie bło go sła wić, le czyć i pod no sić wszyst kich,
któ rzy za pra gną przyjść do Oj ca przez Nie go.
„Wy sła wiaj cie Pa na al bo wiem jest do bry, al bo -
wiem na wie ki mi ło sier dzie Je go!”

Nic w tym te ma cie nie po win no być ro zu mia -
ne ja ko apro bo wa nie grze chu. Wprost prze ciw -
nie, ci, któ rzy sły szą głos i są po słusz ni otrzy mu ją
bło go sła wień stwo. Ten po gląd na Bo skie mi ło sier -
dzie obej mu je przy szłość, do się ga jąc ka żde go
człon ka ludz kiej ro dzi ny. On uka zu je Bo ską mi -
łość współ dzia ła ją cą z Bo ską spra wie dli wo ścią
w ce lu wy ko rze nie nia zła i grze chu w ludz kiej ro -
dzi nie. On utrzy mu je stan dar dy spra wie dli wo ści
i świę to ści ja ko je dy ne pod sta wy do wiecz ne go

ży cia. On kom pro mi tu je ró żne
teo rie mó wią ce, że na wró ce ni
w po ło wie, nie naw ró ce ni, nie -
świa do mi, za bo bon ni i dzi cy
lu dzie, ma ją być za bra ni
do chwa ły w obec nym ży ciu.
Ta bi blij na na uka znie sła wia ta -
kże sze ro ko roz po wszech nio ne
teo rie o czyść cu i wiecz nych
mę kach, w któ re więk szość lu -

dzi od wie ków wie rzy. Wprost prze ciw nie, ten bi -
blij ny po gląd uka zu je Bo skie mi ło sier dzie dzia ła -
ją ce zgod nie z roz sąd kiem, spra wie dli wo ścią i mi -
ło ścią, pro wa dzą ce wszyst kich człon ków na sze go
ro du do umy sło wej i mo ral nej od po wie dzial no ści
oraz do peł ne go i cał ko wi te go wy zwo le nia, a je śli
bę dą te go chcie li, do bło go sła wieństw, przy wi le -
jów i wol no ści ty siąc let nie go lu du Bo ga. 

Z dru giej stro ny, to mi ło sier dzie nie jest po -
zba wio ne ogra ni czeń, cho ciaż po wszech na wer sja
wy da je się to su ge ro wać. He braj skie sło wo, któ re
w na szym wer se cie jest prze tłu ma czo ne na wie ki,
to olam, a ono nie zna czy na wie ki, ja ko bez koń -
ca, lecz bar dziej do słow nie: do punk tu za trzy ma -
nia. W tym po praw nym tłu ma cze niu nasz tekst
mó wi: „Je go mi ło sier dzie trwa aż do speł nie nia”.
Jak wiel kie! Jak cu dow ne ono jest! Pi smo świę te
mó wi nam, że to bę dzie po za koń cze niu ty sią ca lat,
kie dy Chry stus stłu mi wszel kie nie po słu szeń stwo,
wszel ki grzech i wy wy ższy wszyst kich chęt nych
i pra gną cych po wro tu do Bo skie go cha rak te ru
i po do bień stwa. Po stwier dze niu te go Apo stoł do -
da je, że wte dy przyj dzie ko niec, speł nie nie (1 Kor.
15:24). Mi ło sier dzie bę dzie mia ło swą peł ną spo -
sob ność w cza sie trwa nia Ty siąc le cia, tak jak nie -
spra wie dli wość mia ła swo je dłu gie pa no wa nie
nad świa tem przez 6 000 lat. 

W mię dzy cza sie ocze ku je my na usta no wie nie
ziem skiej czę ści Kró le stwa Bo że go i do strze ga my

86  —  SZTANDAR BIBLIJNY

„Al bo wiem tak Bóg umi ło wał
świat, że Sy na Swe go jed no ro -

dzo ne go dał, aby ka żdy, kto
weń wie rzy, nie zgi nął, ale

miał ży wot wiecz ny.”
Ew. Ja na 3:16



ago nię złe go im pe rium sza ta na, któ re wal czy
o prze trwa nie wśród wiel kiej ar mii Pa na, ata ku ją cej
go ze wszyst kich stron. Obec nie przy pusz cza ne są
ata ki na ka żdą po zo sta łość je go pa no wa nia, po -
cząw szy od nie spra wie dli wych rzą dów na ca łym
świe cie, przez ko rup cję i błę dy w krę gach re li gij -
nych, aż po ostat nie wstrzą sy świa to we go sys te mu
fi nan so we go, wy ma ga ją ce go ła ta nia bi lio na mi do -
la rów, ni czym sta re bu kła ki na wi no (Łuk. 5:37,
NIV). Ta de struk cyj na dzia łal ność bę dzie trwać tak
dłu go, do pó ki ka żda część im pe rium sza ta na nie zo -
sta nie znisz czo na.
„Jesz cze Ja raz po -
trzą snę nie tyl ko zie -
mią, ale i nie bem.
Jesz cze raz wska zu -
je na usu nię cie tych
rze czy, któ re są
wstrzą sa ne, ja ko
tych, któ re zo sta ły
uczy nio ne, aby te,
któ re nie mo gą być
wstrzą śnię te, mo gły
po zo stać”. Tyl ko
czy sta Praw da opar -
ta na za sa dach spra -
wie dli wo ści po zo sta nie, gdy wstrzą sa nie przez Pa -
na do ko na swe go dzie ła (Żyd. 12:26,27, KJV).
Wstrzą sa nie zie mi ma za sto so wa nie do po rząd ku
spo łecz ne go w ludz kim spo łe czeń stwie; nie bio sa

to wła dze du cho we go nad zo ru, pa nu ją ce na zie mi
sys te my re li gij ne. 

Po wra ca jąc te raz do koń ca Ty siąc let nie go Kró -
le stwa, Apo stoł Pa weł kon ty nu uje: „wte dy przyj -
dzie ko niec”, kie dy ca łe nie po słu szeń stwo zo sta nie
do pro wa dzo ne pod wła dzę Kró le stwa, a zwierzch -
nic two nad świa tem „bę dzie od da ne Bo gu Oj cu”
(1 Kor. 15:24). Dzie ło ła ski roz po czę te na Kal wa rii
w wiel kiej ofie rze po jed na nia bę dzie wów czas sfi -
na li zo wa ne przez pa no wa nie Od ku pi cie la, w ce lu
zwią za nia sza ta na i oba le nia zła oraz pod nie sie nia

wszyst kich, któ rzy
pra gną przy jąć Bo -
ską ła skę przez wie -
dzę i spo sob no ści,
któ re wów czas zo -
sta ną udzie lo ne.
Z pew no ścią pro -
por cjo nal nie do te -
go, jak po zna je my
cha rak ter i plan na -
sze go Nie biań skie go
Oj ca, tak je ste śmy
w sta nie oce niać
wszyst kie dro go cen -
ne obiet ni ce Je go

Sło wa. Nasz tekst ma naj głęb sze zna cze nie dla po -
świę co nych: „Wy sła wiaj cie Pa na al bo wiem jest do -
bry, al bo wiem na wie ki mi ło sier dzie Je go”.

BS ‘09,81-86
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BÓG po wie dział o Cy ru sie, któ ry był ty pem Je -
go Me sja sza, Je go więk sze go Słu gi: „On pa -

sterz Mój, bo wszyst ką wo lę Mo ją wy ko na i rzek -
nie do Je ru za lem: ‘Bę dziesz zbu do wa ne’, a ko -
ścio ło wi, ‘bę dziesz za ło żo ny’. „To mó wi PAN po -
ma zań co wi Swe mu Cy ru so wi, któ re go pra wi cę
uj mę [wzmoc nię], a po ra żę przed nim na ro dy;... Ja
przed to bą pój dę, a krzy we dro gi wy pro stu ję
(Iz.40:4), wro ta mie dzia ne skru szę, a za wo ry że la -
zne po rą bię; I dam ci skar by skry te, i klej no ty
scho wa ne...” (Iz. 44:28-45:3). Choć to pro roc two
w ogra ni czo nym za kre sie wy peł ni ło się wo bec
Cy ru sa, kró la Per sji, to jak za uwa ży li śmy po wy -
żej, ma ono o wie le więk sze wy peł nie nie w an ty -
ty picz nym Cy ru sie, Na masz czo nym przez Bo ga,
Je go Pa ste rzu i Je go Słu dze.

Co jest do brym Bo skim upodo ba niem, któ re
ma się szczę śli wie wy ko nać przez rę kę Me sja sza?
Ono jest krót ko wska za ne w Iz. 42:1,6,7,16, w sło -
wach tro chę po dob nych do tych wy po wie dzia -
nych do Cy ru sa: „Oto Słu ga Mój, po le gać bę dę
na Nim, wy bra ny Mój, któ re go so bie upodo ba ła
du sza Mo ja. Dam Mu Du cha Swe go, On sąd
[praw dę] na ro dom wy da. Ja PAN we zwa łem cię
w spra wie dli wo ści i ują łem [wzmoc ni łem] Cię
za rę kę Twą; prze to strzec Cię bę dę i dam Cię
za przy mie rze lu do wi, i za świa tłość na ro dom.
Abyś otwie rał oczy śle pych, a wy wo dził więź niów
z ciem ni cy, i z do mu wię zie nia sie dzą cych w ciem -
no ściach [por. Iz. 49:9,10; Bo ski Słu ga obu dzi tych,
któ rzy są uwię zie ni w gro bach i po bło go sła wi ich
świa tłem Praw dy – Dan. 12:2; Oze asza 13:14; Iz.

ME SJASZ – DO BRO WOL NA OFIA RA 
„To, co się po do ba Pa nu, przez rę kę Je go, aby się szczę śli wie wy ko na ło“ 

Iz. 53:10
ME SJASZ – SŁU GA BO ŻY

Kon ty nu acja ze Sztan da ru Bi blij ne go li piec -sier pień

BEZ GRA NICZ NA MI ŁOŚĆ BO GA
Gdy by śmy mo gli atra men tem na peł nić oce an,

A ka żde źdź bło tra wy by ło by pió rem,

Gdy by ca ły świat był zwo jem per ga mi nu,

A ka żdy czło wiek trud nił by się pi sa niem,

To opi sa nie mi ło ści Bo ga, co nad na mi,

Wy su szy ło by oce an ca ły;

A ża den zwój, choć roz cią gnię ty na nie bie ca łym,

Nie za warł by jej peł ni.



11:9; 30:26; 61:1-3]. I po wio dę śle pych dro gą, któ -
rej nie zna li, a [w re sty tu cji] ście żka mi, o któ rych
nie wie dzie li, po pro wa dzę ich; ob ró cę przed ni mi
ciem ność w świa tłość, a co nie rów ne go w rów ni -
nę [ich błę dy ustą pią miej sca Praw dzie, a ich grze -
chy ustą pią miej sca spra wie dli wo ści, w mia rę jak
bę dą po stę po wać Dro gą Świę to ści – Iz. 35:8 –
do ludz kiej do sko na ło ści, któ rą Adam miał
przed upad kiem]”.

Do bre Bo skie upodo ba nie jest wska za ne ta -
kże u Ezech. 34:23,24,31; 37:24,25,27,28 i Iz. 40:11:
„I wzbu dzę nad ni mi pa ste rza jed ne go, któ ry je
paść bę dzie, słu gę Me go Da wi da [Bo skie go Umi -
ło wa ne go, Je go Me sja sza]; On je paść bę dzie i On
bę dzie pa ste rzem ich. A Ja PAN bę dę im Bo giem,
a słu ga Mój Da wid księ ciem w po środ ku nich. Ja
PAN mó wi łem to. A słu ga Mój Da wid bę dzie kró -
lem nad ni mi i pa ste rza jed ne go wszy scy mieć
bę dą, aby w są dach Mo ich cho dzi li i ustaw Mo ich
prze strze ga li, i czy ni li je. I bę dą miesz kać w tej zie -
mi, któ rą da łem słu dze Me mu Ja ku bo wi, w któ rej
miesz ka li oj co wie wa si; bę dą, mó wię, w niej
miesz ka li oni i sy no wie ich, i sy no wie sy nów ich
aż na wie ki, a Da wid, słu ga Mój, bę dzie księ ciem
ich na wie ki. Ja ko pa sterz trzo dę swo ją paść bę -
dzie; do na rę cza swe go zgro ma dzi ba ran ki i na ło -
nie swym pia sto wać je bę dzie, a kot ne zwol na po -
pro wa dzi”.

IZ RA EL WY SWO BO DZO NY 

To pro roc two, na pi sa ne na dłu go po śmier ci
Da wi da, oczy wi ście od no si się do wiel kie go Bo -
skie go Umi ło wa ne go, Je go Słu gi, Je go Na masz -
czo ne go – Me sja sza, któ ry bę dzie pa no wał na zie -
mi, gdy Bóg uczy ni Swe wiecz ne „przy mie rze po -
ko ju” z Izra elem i ze rwie „wię zy ich jarz ma”. „ I bę -
dzie przy by tek Mój mię dzy ni mi, i bę dę Bo giem
ich, a oni bę dą lu dem Mo im. I do wie dzą się na ro -
dy, żem Ja PAN, któ ry po świę cam Izra ela, gdy bę -
dzie świąt ni ca mo ja w po środ ku ich na wie ki”.
„Ale wy owce Mo je, owce pa stwi ska Me go, wy ście
lud Mój, a Jam Bóg wasz, mó wi pa nu ją cy Pan”
(Ezech. 34:31). 

ME SJASZ WY WY ŻS ZO NY 

Od cza su Swe go pierw sze go ad wen tu, kie dy
Słu ga Bo ży zo stał ukrzy żo wa ny za na sze grze -
chy, On ja ko „Ra mię PA NA” wie dzie Swo je owce
w szcze gól ny spo sób, kar miąc i pro wa dząc je ze
szcze gól ną tro ską (Mich. 5:4; Jo ela 2:24-27), aby
one mo gły po łą czyć się z Nim ja ko nie biań skie
po tom stwo Abra ha ma - ja ko „gwiaz dy na nie -
bie” (1 Moj. 15:5; 22:17; 26:4; 2 Moj. 32:13). Bar dzo
wy wy ższo ny nie biań ski Me sjasz, jed no ro dzo ny
Syn Bo ga, jak re pre zen to wa ny w Iza aku, sy nu

Abra ha ma, miał mieć Ob lu bie ni cę (Iz. 61:10;
przed sta wio ną w Re be ce, na rze czo nej przy pro -
wa dzo nej do Iza aka), Ma lucz kie Stad ko, ja ko
Swo ich współ dzie dzi ców (choć nie bę dą cych na
rów ni z Nim ani nie do star cza ją cych ja kiejś czę -
ści oku po wej za słu gi) w Kró le stwie, ja ko Ka płań -
stwo oraz ja ko „wy baw ców” i na uczy cie li (Dan.
7:27; Zach. 3; Ps. 132:8-18; Abd. 21; Ps. 22:31,32).
Bę dą ta kże Druh ny, to wa rzysz ki Je go Ob lu bie ni -
cy (1 Moj. 24:61-67; Ps. 45:9-15), któ re są an ty ty -
picz ny mi Le wi ta mi (Mal. 3:1-3), nie ma ją cy mi
dzie dzic twa w zie mi (4 Moj. 18:20-24), a za li czo -
ny mi do „gwiazd na nie bie”. 

Me sjasz ma jesz cze in ne owce, któ re nie są z
nie biań skiej owczar ni, a któ re ta kże mu si pro wa -
dzić. One są zo bra zo wa ne w ziem skim na sie niu
Abra ha ma - ja ko „proch zie mi”, ja ko „pia sek, któ -
ry jest na brze gu mor skim” (1 Moj. 13:15,16; 22:17;
28:14; 32:12; Jer. 33:22). W szer szym zna cze niu oni
obej mu ją ca ły zba wio ny świat ludz ko ści. Oni bę -
dą mieć ży cie wiecz ne, nie w nie bie, lecz na tej
zie mi - na „no wej zie mi”, czy li w no wym po rząd -
ku spo łecz nym wśród lu dzi, w któ rym bę dzie pa -
no wać spra wie dli wość i któ ry bę dzie trwać na wie -
ki (Iz. 60:21; 65:16-19,25; 66:22,23; Ps. 37:9-11,22,29,
34,38). „Cza su te go na zwa ne bę dzie Je ru za lem sto -
li cą PAŃ SKĄ, a zgro ma dzą się do nie go wszyst kie
na ro dy, do imie nia PAŃ SKIE GO, do Je ru za le mu i
nie bę dą wię cej cho dzić za upo rem [upar to ścią]
ser ca swe go zło śli we go” (Jer. 3:17).

Ja kie wspa nia łe bło go sła wień stwa Bóg za pla -
no wał dla ludz kiej ro dzi ny! Jest to cu dow ne po -
słan nic two zba wie nia, któ re bę dzie do ko na ne
przez izra el skie go Me sja sza, o czym zo sta nie
oznaj mio ne, gdy oni zro zu mie ją, że Bo skie „do -
bre upodo ba nie szczę śli wie wy peł ni się przez Je -
go rę kę”! Po nie waż upodo ba ło się Oj cu, aby w
Nim miesz ka ła wszel ka zu peł ność i aby przez
Nie go, uczy niw szy po kój przez krew krzy ża, po -
jed nał wszyst kich ze So bą czy to na zie mi, czy też
w nie bie.

OKUP

Po świę co ne ludz kie ży cie Me sja sza, zło żo ne
ja ko ce na oku pu za oj ca Ada ma i ludz kość znaj du -
ją cą się w je go mo żli wo ściach pro kre acyj nych, gdy
on zgrze szył, sta no wi to wszyst ko, co by ło wy ma -
ga ne w ce lu za spo ko je nia spra wie dli wo ści na ich
ko rzyść: po pierw sze, za nie biań skie na sie nie, za
Je go „sług” (Je go współ dzie dzi ców) i „słu żeb ni ce”
(„pan ny bez licz by”), w tych dniach (Jo ela 2:29) nie -
biań skie go po wo ła nia i zba wie nia (3 Moj. 16:11); i,
po dru gie, za ziem skie na sie nie Abra ha ma i ludz -
kość w ogól no ści („lud” - 3 Moj. 16:15) po tem (Jo ela
2:28), pod czas Ty siąc let nie go Me sjań skie go pa no -
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wa nia bło go sła wień stwa i po ko ju. Osta tecz nie, do -
bre Bo skie upodo ba nie zo sta nie w peł ni zre ali zo -
wa ne - aby w roz rzą dze niu zu peł no ści cza sów On
mógł zgro ma dzić wszyst ko ra zem w Me sja szu, za -
rów no to, co w nie bie, jak i to, co na zie mi. 

PO SŁAN NIC TWO IZ RA ELA 

Tak jak na wstę pie (Iz. 52:13-15) Bóg po dał
stresz cze nie ca łe go pro roc twa, mó wiąc o od rzu ce -
niu i cier pie niu Me sja sza, o Je go wiel kim wy wy ż -
sze niu i Je go bło go sła wie niu na ro dów, tak tu taj,
przy koń cu wy zna wa nia i świa dec twa po ku tu ją ce -
go i wie rzą ce go Izra ela (53:1-10), Bóg po da je krót -
kie oświad cze nie w pod su mo wa niu (53:11,12), ja -
ko apro ba tę i po twier dze nie po słan nic twa Izra ela.
De litzsch po da je ko men tarz, że
w ostat nich dwóch wer se tach
„pro roc two opusz cza punkt wi -
dze nia re tro spek tyw ne go uzna -
nia dłu go od rzu ca ne go Słu gi Bo -
ga przez Izra el i po now nie sta je
się pro ro czym or ga nem Sa me go
Bo ga, któ ry uzna je Słu gę za Swą
wła sność”. 

W tym wspa nia łym uwień -
cze niu Bóg po now nie przed sta -
wia za stęp cze cier pie nie Swe go
Słu gi i Je go śmierć za wie lu, Je go
przy ję cie na Sie bie ich nie pra wo ści, wy ni ka ją ce z
te go Je go wy wy ższe nie i za do wo le nie z re zul ta -
tów, Je go wsta wia nie się za prze stęp ców oraz
uspra wie dli wie nie wie lu przez Nie go.

ME SJASZ „ZA DO WO LO NY”

„Z pra cy du szy swej uj rzy owoc, któ rym na sy co ny
bę dzie” lub bar dziej li te ral nie: „Bo [ja ko re zul tat]
pra cę Swej du szy On uj rzy i bę dzie za do wo lo ny”.
Pra ca Słu gi Bo że go, włą cza jąc Je go pod da nie się
śmier ci w cie le, kie dy zo stał od cię ty z zie mi ży ją -
cych, 14 Ni san 33 ro ku n.e. - w środ ku izra el skie -
go 70 ty go dnia ła ski, jak zo sta ło za no to wa ne w
Dan. 9:23-27 - wśród in nych rze czy, do ko na ła „po -
jed na nia za nie pra wość”, przy no sząc „wiecz ną
spra wie dli wość” (wiecz ne uspra wie dli wie nie z
grze chu za miast co rocz ne go ty picz ne go uspra wie -
dli wie nia do ko ny wa ne go przez ofia ry ty picz ne -
go lu du, Izra ela) oraz na masz cza jąc „naj święt -
szych” (świę te ostat ki,  naj czyst szych z na ro du ży -
dow skie go i naj bar dziej na da ją cych się na przy ję -
cie do przy wi le jów Wy so kie go Po wo ła nia - pierw -
szy klucz Apo sto ła Pio tra (Iz. 10:22,23). 

Ja ko re zul tat wiel kiej oku po wej ofia ry Me sja -
sza, ofia ro wa nia Swej du szy - Swe go do sko na łe -
go ludz kie go ży cia - za grzech, On, Słu ga Bo ży, uj -
rzy owoc i bę dzie za do wo lo ny (uży te tu taj he braj -

skie sło wo sa bea, su ge ru je nie tyl ko za do wo le nie,
lecz naj peł niej szą re ali za cję lub za spo ko je nie te go,
co jest upra gnio ne). Jak już zo sta ło za uwa żo ne,
On uj rzy na sie nie (Ps. 22:31). Pan uj rzy „przed łu -
że nie dni na wie ki wie ków” (Ps. 21:4), po nie waż
On, któ ry umarł za nas w cie le, zmar twych wstał
ja ko udzie la ją ca ży cia, du cho wa, Bo ska isto ta, zo -
stał bar dzo wy wy ższo ny po pra wi cy Bo ga, gdzie
bę dzie usa tys fak cjo no wa ny wiecz nym ży ciem (Ps.
110:1; 91:14-16). On uj rzy rów nież i bę dzie za do -
wo lo ny z peł nej i osta tecz nej re ali za cji wszyst kie -
go, „co się po do ba PA NU”, „szczę śli wie” do ko na -
ne go „przez rę kę Je go”.

Jak już za uwa ży li śmy, to obej mu je zba wie nie
Je go Ob lu bie ni cy (w licz bie
144 000, na któ rą skła da ją się naj -
lep si z Ży dów i z po gan - an ty ty -
picz ni Ka pła ni), jak rów nież Je go
Dru hen (wiel kie mnó stwo dru go -
rzęd nych wier nych na śla dow ców
- an ty ty picz nych Le wi tów, Obj.
7:9-17) oraz God nych sta ro żyt no -
ści, „Star ców” (Iz. 24:23), ra zem z
ich to wa rzy sza mi, Mło do cia ny mi
God ny mi (któ rzy są gro ma dze ni
te raz, przy koń cu obec ne go Wie -
ku; Jo ela 2:28), któ rych On uczy -
ni „ksią żę ta mi po wszyst kiej zie -

mi” (Ps. 45:17). 

Wów czas On spro wa dzi zba wie nie na Swój
po now nie zgro ma dzo ny i wie rzą cy Izra el; a oni
bę dą śpie wać: „Wspo mniał na mi ło sier dzie Swo je
i na praw dę Swo ją prze ciw do mo wi izra el skie mu;
oglą da ły wszyst kie gra ni ce zie mi zba wie nie Bo ga
na sze go”. „Wy krzy kuj cie, a śpie waj cie spo łem, pu -
sty nie Je ru za lem skie! Bo po cie szył PAN lud Swój,
od ku pił Je ru za lem. Wy cią gnął PAN ra mię świą -
to bli wo ści Swo jej [Swe go Me sja sza] przed oczy ma
wszyst kich na ro dów, aby oglą da ły wszyst kie koń -
czy ny zie mi zba wie nie Bo ga na sze go”. „Nie bę dą
szko dzić ani za bi jać na wszyst kiej gó rze mo jej
świę tej; bo zie mia bę dzie na peł nio na zna jo mo ścią
PAŃ SKĄ, tak ja ko mo rze wo da mi na peł nio ne
jest.” „A tak ci, któ rych od ku pił Pan, niech się na -
wró cą, i przyj dą do Sy jo nu ze śpie wa niem, a we -
se le wiecz ne niech bę dzie nad gło wą ich; we se la i
ra do ści niech do stą pią, a niech uciek nie smu tek i
wzdy cha nie” (Ps. 98:3; Iz. 52:9,10; 11:9; Abak. 2:14;
4 Moj. 14:21; Iz. 51:11). 

To w skró cie jest to, co wier ny i wy wy ższo ny
Słu ga Bo ga uj rzy z wiel ką roz ko szą i z cze go bę -
dzie nie zmier nie za do wo lo ny - to jest chwa leb ny
re zul tat pra cy Je go du szy!

BS ‘09, 87-88.

„Roz mna ża jąc roz mno żę na sie nie
two je ... ja ko pia sek,

któ ry jest na brze gu mor skim” 
1 Moj. 22:17,18.
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CZĘ STO ZA DA JE SIĘ PY TA NIE: „Czy
jest ja kaś szcze gól na ka ra dla zło dziei,

mor der ców i in nych kry mi na li stów i czy, je śli
bę dą po ku to wać, otrzy ma ją wej ście do Kró le -
stwa ra zem z ty mi, któ rzy przez ca łe swo je
ży cie sta ra li się po stę po wać uczci wie? Na tę
kwe stię mo żna pa trzeć z dwóch punk tów wi -
dze nia. Sam Bóg jest naj wy ższym Au to ry te -
tem okre śla ją cym, co do bre i złe. Wszyst ko co
do bre Bóg ak cep tu je, a wszyst ko co złe, Bóg
ga ni. Rze czy ak cep to wa ne przez Bo ga to te,
któ re są do bre, po moc ne i ko rzyst ne dla
wszyst kich. Rze czy, któ re Bóg ga ni to te, któ -
re są złe, nie spra wie dli we i szko dli we dla ka -
żde go. Bóg po tę pia pew ne rze czy ja ko grzech,
po nie waż On chce uwol nić nas od te go co jest
nie spra wie dli we czy szko dli we dla nas sa -
mych lub in nych. Ka żdy, kto po peł nia grzech,
przede wszyst kim gwał ci Bo skie przy ka za nie
i w tym stop niu po no si pew ną ka rę zwią za ną
z po peł nie niem grze chu. O nie któ rych lu -
dziach mó wi my ja ko „sie ją cych zły za siew”.
Co to okre śle nie zna czy? To ozna cza, że obec -
nie oni prak ty ku ją mo ral ne na ło gi, któ re są
szko dli we nie tyl ko dla ich wła sne go zdro wia
i szczę ścia, lecz ta kże dla in nych. Z po wo du
prak ty ko wa nia grze chu, oni na pew no spro -
wa dza ją na sie bie de gra da cję za rów no umy słu
jak i cia ła. Za tem grzech w na tu ral ny spo sób
spro wa dza swą za pła tę. Jest po wszech nym
Pra wem, że ka żdy, kto grze szy, bę dzie cier -
piał. Jed na kże po nad Pra wem jest Bóg, któ ry
udzie lił pew nych na ka zów i pew nych kar
zwią za nych z ty mi na ka za mi.

ZŁO DZIE JE I MOR DER CY 

Bo ski wzo rzec spra wie dli wo ści jest o wie -
le wy ższy niż obec ne ludz kie stan dar dy.
Nasz Pan po dał bar dzo do bre zna cze nia wy -
ra zów „zło dziej”, „cu dzo ło żnik” i „mor der -
ca”.  On uczył, że ka żdy, kto się gnie wa na
swe go bra ta bez przy czy ny, jest mor der cą;
ten, kto spo glą da na żo nę in ne go z po żą da -

niem, po peł nia cu dzo łó stwo (Mat. 5:22,28).
To są bar dzo sub tel ne roz ró żnie nia. Po nad -
to, wszy scy mu si my uznać to, co po wie dział
Sha ke spe are: „Kto krad nie mój port fel, krad -
nie śmie ci; lecz ten, co za bie ra mo je do bre
imię, ogra bia mnie z te go, co je go nie wzbo -
ga ci, a mnie uczy ni na praw dę ubo gim”. Wie -
lu lu dzi jest win nych od bie ra nia do bre go
imie nia dru gim; wie lu jest win nych mor der -
stwa w zna cze niu nie na wi ści do bliź nich. Je -
śli cho dzi o de cy do wa nie, kto jest naj bar -
dziej win ny: mor der cy, zło dzie je czy cu dzo -
ło żni cy, nie ma my kom pe ten cji do do ko na -
nia ta kie go są du, po nie waż nie mo że my
znać umy sło wych cech i sła bo ści, z któ ry mi
ka żdy się uro dził. Tyl ko Bóg mo że okre ślić
sto pień zła w ka żdym z tych przy pad ków.
Nie któ rzy lu dzie są z na tu ry do brzy; wy da -
je się, że in ni uro dzi li się z mniej szą licz bą za -
let cha rak te ru. Ci, któ rzy z na tu ry nie gnie -
wa ją się na swe go bra ta ani na in nych, tak
szyb ko jak dru dzy, być mo że ni gdy nie bę dą
w nie bez pie czeń stwie po peł nie nia mor der -
stwa, do słow ne go czy sym bo licz ne go, gdyż
uro dzi li się z za le tą wy ro zu mia ło ści. Ta cy
mo gą nie prze ja wiać żad nych szcze gól nych
cech cha rak te ru po nad te, z któ ry mi się uro -
dzi li, a in ni mo gą ob ja wiać pew ne szcze gól -
ne ce chy z po wo du wa run ków, w któ rych
się uro dzi li i wy cho wa li. Świat prze ko nał się
o ko niecz no ści po wstrzy my wa nia tych, któ -
rzy szko dzą in nym. Usta wa dla oby wa te li
Sta nu No wy Jork mó wi, że zgod nie z pra -
wem ża den mor der ca nie mo że po zo sta wać
na wol no ści. On zo sta je od izo lo wa ny, po -
nie waż mor der ca nie jest bez piecz ną oso bą,
by po zwo lić jej żyć w spo łe czeń stwie. On
zo sta je uwię zio ny lub, w za le żno ści od wy ro -
ku, stra co ny. To jest ogól ne pra wo, oprócz
Bo skie go pra wa. Naj lep szym roz wią za niem
dla nie go i dla ogó łu świa ta jest, by zstą pił do
ha de su, do sze olu - wiel kie go sta nu śmier ci,
w któ rym nie bę dzie mógł za bić ni ko go wię -
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cej. Pi smo Świę te zga dza się z pra wa mi Sta -
nu No wy Jork w tym wzglę dzie, że je śli czło -
wiek po peł nia ha nieb ne czy ny, po wi nien zo -
stać uka ra ny.

BÓG PRZY GO TO WAŁ SĘ DZIÓW
My nie je ste śmy zdol ni do za ję cia sta no wi -

ska sę dzie go. W obec nym
cza sie tyl ko Bóg wie o ile
bar dziej god ni ka ra nia są
nie któ rzy z tych znaj du ją -
cych się w wię zie niu, niż
ci, któ rzy nie są po zba wie -
ni wol no ści. Prze stęp stwa
więź niów mo gą na po zór
być więk szy mi zbrod nia -
mi; ci, któ rzy nie są uwię -
zie ni, mo gą być tak sa mo
lub cza sem bar dziej win ni,
z Bo skie go punk tu wi dze -
nia, po nie waż mo gą grze -
szyć prze ciw więk sze mu
świa tłu i zdol no ści. Nikt
in ny, tyl ko Bóg mo że wy -
da wać sąd w spra wach z
prze szło ści. Bóg wy brał pew ną kla sę, by by ła
Sę dzia mi - świę tą kla sę, któ ra bę dzie w peł ni
wy kwa li fi ko wa na do są dze nia świa ta w przy -
szłym Ty siąc let nim Dniu Są du. Bóg mó wi, że
to są sę dzio wie, któ rych Ja wy bra łem. Apo -
stoł Pa weł mó wi: „Azaż nie wie cie, iż świę ci
bę dą są dzi li świat?” (1 Kor. 6:2). Sąd świa ta
nie od by wa się w obec nych wa run kach, lecz
bę dzie mieć miej sce po wiel kim wzbu dze niu,
kie dy ludz kość zo sta nie wy pro wa dzo na z gro -
bu. Ci, któ rzy są po ucza ni przez Pa na, nie są z
na tu ry wol ni od nie do sko na ło ści, lecz ma ją
licz ne sła bo ści, po dob nie jak in ni. Nie mniej
jed nak, oni sta ra ją się są dzić sa mych sie bie,
by się prze kształ cać przez od na wia nie swych
umy słów, by mieć sa mo kon tro lę lub, jak mó -
wi Bi blia, by „zwy cię żać”. Wszy scy, któ rzy są
z Pa nem w nie biań skim Kró le stwie chwa ły i
mo cy, i zo sta li przy go to wa ni do dzie ła Wie ku
Ty siąc le cia, są „wię cej niż zwy cięz ca mi przez
Te go, któ ry nas umi ło wał” i ku pił nas Swą
wła sną „dro go cen ną krwią” (Rzym. 8:37, KJV;
1 Pio tra 1:18,19). 

Do strze ga my, że ró żne ce chy mor der -
stwa, żą dzy, chci wo ści itp., nę ka ją świat w
je go nie zrów no wa żo nym umy sło wo i mo ral -
nie sta nie, wy ni ka ją cym z upad ku. Nie któ rzy
są tak nie zrów no wa że ni psy chicz nie, że są
umiesz cza ni w spe cjal nych za kła dach. In ni

wy ka zu ją ta ki brak rów no wa gi mo ral nej, że
nie po zwa la im się po zo sta wać na wol no ści,
lecz z ko niecz no ści mu szą prze by wać w wię -
zie niu. Jesz cze in ni ma ją wol ność i są zdol ni
do ży cia w świe cie, lecz nie ma ją zdro we go
roz sąd ku. Bi blia oświad cza: „Nie ma spra -

wie dli we go ani jed ne go”
(Rzym. 3:10). Od kie dy
na uczy li śmy się oce niać
na ukę bi blij ną, uzna wać,
że 6000 lat te mu na nasz
ród przy szedł wiel ki upa -
dek i że wszy scy uro dzi li -
śmy się w grze chu i „w
nie pra wo ści po czę ty je -
stem, a w grze chu po czę -
ła mię mat ka mo ja” (Ps.
51:7), to od czu wa my wiel -
kie współ czu cie dla lu dzi.
A gdy ma my więk szą si łę
cha rak te ru, umy sło wą i
mo ral ną, niż nie któ rzy z
nich, dzię ku je my Bo gu i
mó wi my: „Któż cię ró -

żnym czy ni?” (1 Kor. 4:7). Być mo że, nie któ -
rzy z nas ma ją bar dziej szla chet ne po cho dze -
nie niż in ni, a to, cze go nie do sta li śmy przez
dzie dzi cze nie, otrzy ma li śmy przez ła skę, za -
tem na sza si ła cha rak te ru nie jest na szą za słu -
gą. To z ła ski Bo żej je ste śmy mo że tro chę lep -
si od in nych i nie jest to po wód do chlu by,
lecz ra czej do dzięk czy nie nia. Ma my li tość
dla mor der ców, zło dziei i włó czę gów w ogól -
no ści, i wie rzy my, że Bóg ta kże ją ma. To nie
zna czy, że ma my wo bec nich ro dzaj współ -
czu cia, w któ rym po wie my: „Otwórz cie sze -
ro ko bra my wię zień i niech wszy scy wyj dą!”.
Nie któ rzy otrzy ma li Praw dę bę dąc w wię zie -
niu. W wię zie niu mo że być mniej po kus niż
w świe cie. Wol ność jest do brą rze czą, lecz
ona po cią ga za so bą od po wie dzial ność jak
rów nież do dat ko we pró by.

GRZECH I ŚMIERĆ SĄ DZIE DZICZ NE

Gdy za sta na wia my się nad sła bo ścią i
grzesz no ścią ludz ko ści, na tu ral nie ro dzi się py -
ta nie: „Dla cze go tak jest?” Bi blia, a nie teo ria
ewo lu cji, udzie la nam za do wa la ją cej od po wie -
dzi na to py ta nie. Gdy Bóg umie ścił na szych
pierw szych ro dzi ców w ogro dzie Eden, On
przed sta wił im pro po zy cję: Je śli bę dzie cie po -
słusz ni Mo je mu spra wie dli we mu pra wu, mo -
że cie kon ty nu ować ży cie, lecz je śli zła mie cie je -

„Aby otwierał oczy ślepych,
a wywodził więźniów z ciemnicy...“

- Izajasz 42:7 -
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go na ka zy, umrze cie. Na si pierw si ro dzi ce
zlek ce wa ży li Bo ską in struk cję i sta li się nie po -
słusz ni. Bóg na tych miast ska zał ich na śmierć.
Śmierć by ła ka rą za nie po słu szeń stwo. In ny mi
sło wy, Bóg po wie dział: je śli bę dziesz grzesz ni -
kiem, nie po zwo lę ci żyć. Pra gnę udzie lić ży cia
wiecz ne go tym, któ rzy chęt nie bę dą oka zy wać
po słu szeń stwo Mo je mu spra wie dli we mu Pra -
wu. Prze to, jak Pan Je zus po wie dział: praw dzi -
wi czci cie le bę dą „chwa lić Oj ca w du chu i w
praw dzie. Bo Oj ciec ta kich szu ka, któ rzy by Go
chwa li li” (Ja na 4:23). Prócz wy ro ku śmier ci,
któ ry spadł na nie go, oj ciec Adam otrzy mał
do dat ko wą ka rę. On zo stał wy pę dzo ny z ogro -
du Eden i ze tknął się z nie do sko na łą zie mią, z
jej cier nia mi i osta mi; pra co wał w po cie czo ła,
miał smut ki i kło po ty, któ re do tknę ły ska że -
niem je go czło wie czeń stwo, umysł i cia ło. Te
wszyst kie rze czy by ły wy ni kiem grze chu. Nie -
mniej jed nak, ze stro ny Bo ga, ka rą za grzech
był je dy nie wy rok śmier ci. W re zul ta cie Bóg
po wie dział: „Nie je steś przy go to wa ny, by żyć,
nie je steś do sto so wa ny do wiecz ne go ży cia;
nie bę dziesz miał ży cia wiecz ne go”. Jed nak Je -
zus przez ofia rę Swej ludz kiej na tu ry, z ła ski
Bo żej, skosz to wał śmier ci
za ca łą ludz ką ro dzi nę - za
Ada ma i wszyst kich je go
po tom ków, któ rzy osta -
tecz nie zo sta ną od ku pie ni
spod wy ro ku śmier ci. Oni
zo sta ną wy ku pie ni ze
śmier ci w tym ce lu, aby Je -
zus pod czas Swe go ty siąc -
let nie go Me sjań skie go pa -
no wa nia mógł pod nieść
ich z grze chu i de gra da cji. 

SA MO DE GRA DA CJA 
Czy kie dy kol wiek za -

sta na wia li ście się nad tym,
do ja kie go stop nia de gra -
du je my sa mych sie bie?
Gdy na dej dzie czas na sze -
go pod źwi gnię cia, im ni -
ższe bę dą na sze cha rak te -
ry, tym więk sza trud ność
bę dzie w do pro wa dze niu
ich do do sko na ło ści. Bo skim za rzą dze niem, co
do pod nie sie nia ludz ko ści ze sta nu śmier ci, bę -
dzie dą że nie ka żde go do na pra wy i wza jem ne

po ma ga nie so bie w tym dzie le. Ka żdy bę dzie
mu siał pra co wać, by pod no sić się ze swe go
zde gra do wa ne go sta nu, roz po czy na jąc od te go,
w czym wy ka zu je naj głęb szy upa dek i bę dzie
mu siał wy trwać w tym wiel kim dzie le, by osią -
gnąć ży cie wiecz ne. Przy po mo cy Pa na i przez
wła sne wy sił ki mu si my po ko nać te trud no ści.
Nikt nie po ko na ich, gdy je dy nie bę dzie mó wił:
„Wo lę ra czej po zo stać z bo ku i mieć ży cie”. Dro -
ga do od zy ska nia do sko na ło ści bę dzie pod ró żą
w gó rę. Nie bę dzie to wą ska dro ga, któ rą po stę -
po wa li nasz Pan i spło dze ni z du cha - w ciem -
no ściach pod ka żdym wzglę dem, przez cia sną
bra mę itd. - lecz bę dzie to „dro ga świę to ści”
pro wa dzą ca pod gó rę, jed nak sprzy ja ją ca po -
stę po wa niu po niej (Mat. 7:13,14; Iz. 35:8,9). Po -
stęp po tej dro dze nie bę dzie wy ma gał ty le wy -
sił ku fi zycz ne go, co in te lek tu al nej i re li gij nej
wy trwa ło ści w roz wi ja niu cha rak te ru na po -
do bień stwo Chry stu sa. Pod czas ty siąc let nie go
pa no wa nia Chry stu sa od ka żde go bę dzie wy -
ma ga ne do ko ny wa nie nie zbęd ne go po stę pu
w ce lu zy ska nia Bo skie go uzna nia w ka żdym
wzglę dzie, a nie je dy nie zaj mo wa nie miej sca w
Kró le stwie. Czy niąc tak, jed nost ka bę dzie stop -

nio wo pod no sić się z nie -
do sko na ło ści. 

Z dru giej stro ny, od Wy -
bra nych by ło wy ma ga ne,
by od wró ci li się od grze -
chu do spra wie dli wo ści w
okre sie ich pró by i ma my
za pew nie nie, że oni otrzy -
ma li wy ższą na gro dę od
tej, któ ra bę dzie udzia łem
świa ta w przy szłym Wie -
ku. Wy bra ni, któ rzy wy -
szli zwy cię sko z tej wal ki
prze ciw ko sa mo lub stwu i
grze cho wi, zo sta li na gro -
dze ni w zmar twych wsta -
niu. Gdy lud Bo ży umie ra,
ich bieg jest do ko na ny i
ocze ku ją w gro bie na Bo -
ski wła ści wy czas, kie dy
po wsta ną i bę dą umiesz -
cze ni w Kró le stwie. Gdy
umie ra my, w peł ni pod le -

ga my pod wy rok za grzech Ada ma - pod Bo -
skie Pra wo; po nie waż Pra wo mó wi ło: „Na
pew no umrzesz.” 

Saul podczas kamienowania
Szczepana - Dz.Ap.7:58-83
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ZMAR TWY CHW STA NIE - 
NAD ZIE JĄ ŚWIA TA 

Po 6000 lat pa no wa nia grze chu, ludz kość
jest w opła ka nym sta nie. Ona jest upa dła pod
wzglę dem fi zycz nym, umy sło wym, mo ral -
nym i re li gij nym. Chry stus, Gło wa i Cia ło
oraz in ne wy bra ne kla sy bę dą z od da niem
po ma gać nie wy bra nej ludz ko ści w po wro cie
do do sko na ło ści, ja ką cie szył się oj ciec Adam
przed upad kiem. Kie dy Kró le stwo Chry stu -
sa zo sta nie usta no wio ne, Je zus wraz z Ko -
ścio łem zaj mie się świa tem ludz ko ści - oko ło
40 mi liar da mi lu dzi - Ada mem i je go po tom -
ka mi, z któ rych wszy scy bę dą w ze psu tym,
upa dłym sta nie; i wte dy roz pocz nie się wiel -
kie dzie ło orzeź wie nia i od no wy. Pro ces na -
pra wy bę dzie trwał przez ca łe ty siąc let nie
pa no wa nie (Obj. 20:4). Mo że cie zro zu mieć
te raz, że po stę pu ją cy pro ces upad ku, któ ry
obec nie obej mu je ogół lu dzi, ma wie le wspól -
ne go z ich zwy cię stwem w przy szło ści. Wie -
lu lu dzi zo sta ło tak bar dzo wcią gnię tych w
grzech, że kie dy wyj dą z gro bu, bę dą mieć
wiel kie trud no ści w prze zwy cię że niu swej
de gra da cji. Nie któ rzy z nich są wspo mnia ni
w Pi śmie Świę tym. Ma my po wie dzia ne, że
nie któ rzy wyj dą na wstyd i wiecz ną wzgar -
dę. Wie lu lu dzi po wsta nie z gro bu na hań bę.
Gdy oni umar li, oka za ło się, że wie lu z nich
po zwa la ło so bie na ka ry god ne czy ny. Zgod -
nie z Pań skim oświad cze niem, co kol wiek by
to by ło, wszyst ko zo sta nie ujaw nio ne. Kie dy
hi sto ria świa ta w ca ło ści zo sta nie ujaw nio na,
o pew nych lu dziach, o któ rych my śle li śmy,
że są god ni sza cun ku, mo że my do wie dzieć
się, że jest wprost prze ciw nie, a in ni, o któ -
rych są dzo no, że są nie go dzi wi, mo gą oka zać
się po rząd ni i uczci wi. 

Osąd te go świa ta nie za wsze jest słusz ny.
Jest to po wód, dla któ re go Bóg ostrze ga Swój
lud, aby nie są dził przed cza sem. Ten czas
nad szedł te raz w okre sie Epi fa nii, gdy przez
Bo skie ob ja wie nie mo żli we jest pod ję cie pew -
nych de cy zji, kie dy On ujaw nia spra wę. Kie -
dy roz pocz nie się pro ces Re sty tu cji, ca ły
świat ludz ko ści zo sta nie przy pro wa dzo ny na
pró bę przed sym bo licz ny „Wiel ki Bia ły
Tron”, miej sce są du Je ho wy. Wów czas zo sta -
ną otwar te księ gi , któ ry mi są Pi sma Sta re go
i No we go Te sta men tu. Lu dzie, któ rzy opusz -

czą gro by bę dą nie do sko na li, lecz ci, któ rzy
po stę pu ją uczci wie, roz pocz ną marsz do ży -
cia po sym bo licz nej „dro dze świę tej” (Iz.
35:8,9), na to miast ci, któ rzy grze szy li prze -
ciw wiel kie mu świa tłu, tak jak nie spra wie -
dli wi fa ry ze usze czy spraw cy in kwi zy cji itp.,
bę dą mie li do prze zwy cię że nia znacz ną hań -
bę i grzech. Je śli bę dą po słusz ni wa run kom i
prze pi som Me sjań skie go Kró le stwa, to dzień
po dniu bę dą czy nić po stęp w kie run ku do -
sko na ło ści ży cia. W mia rę jak ludz kość bę -
dzie wy cho dzić ze swe go nie do sko na łe go
sta nu, ta czar na pla ga bę dzie wy ko rze nia na i
usu wa na. Wszy scy bę dą się ra do wać wi dząc
zmia ny za cho dzą ce nie tyl ko w in nych, lecz
ta kże w nich sa mych. Ci, któ rzy na po cząt ku
znaj do wa li się w po gar dzie i w ha nieb nym
sta nie, je śli bę dą wła ści wie po stę po wać, pod
ko niec 1000 lat osią gną ży cie wiecz ne. Do -
strze ga my tu za sa dę zi lu stro wa ną w Pi śmie
Świę tym. Saul z Tar su był prze ciw ni kiem Bo -
ga i Je go lu du, po nie waż prze śla do wał świę -
tych. Świę ty Piotr za parł się Pa na, lecz na -
pra wił swe błęd ne po stę po wa nie i był wier -
ny ja ko Apo stoł. Kie dy świat zo sta nie do pro -
wa dzo ny do po zna nia Bo ga i Je go spra wie -
dli wo ści, w sprzy ja ją cych wa run kach ziem -
skie go Kró le stwa, to Re sty tu cja usu nie z nich
wszel ką nie do sko na łość i udzie li im do brych
cech, któ re Bóg pier wot nie dał do sko na łe mu
czło wie ko wi Ada mo wi, gdy po wie dział o
nim, że był „bar dzo do bry”.

KTO MO ŻE WEJŚĆ DO KRÓ LE STWA 

Czyż Pi smo Świę te nie mó wi, że ża den
mor der ca nie wej dzie do Kró le stwa Bo że go?
Bi blia oświad cza, że mor der ców nie bę dzie w
Kró le stwie, że oni zo sta ną na ze wnątrz - nie
bę dą mieć w nim udzia łu - „bez mę żo bój -
ców” itp. (Obj. 22:14,15). To stwier dze nie nie
zna czy, że oso ba, któ ra kie dyś by ła mor der -
cą, nie bę dzie mo gła się zre for mo wać oraz
od ro dzić się i stać się uczest ni kiem Kró le stwa.
Wspo mnie li śmy już o jed nym mor der cy
wzmian ko wa nym w Pi śmie Świę tym, win -
nym za bi cia Szcze pa na, o Sau lu z Tar su, któ -
ry po tem stał się naj bar dziej wy bit nym z
Apo sto łów. On był w pe wien spo sób od po -
wie dzial ny za śmierć Szcze pa na. On był
człon kiem San he dry nu i za twier dził uka mie -
no wa nie Szcze pa na, bez je go apro ba ty to nie
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PY TA NIE: W Je re mia sza 10:2-5 czy ta my: „Tak
mó wi PAN: Dro gi po gań skiej nie uczcie się, a zna -
mion nie bie skich nie bój cie się; bo się ich po ga nie
bo ją. Usta wy tych na ro dów są wie rut ną mar no -
ścią; bo uciąw szy drze wo sie kie rą w le sie, dzie ło
rąk rze mieśl ni ka, sre brem i zło tem ozda bia je,
gwoź dzia mi i mło ta mi utwier dza je, aby się nie
ru sza ło. Sto ją pro sto jak pal ma, a nie mó wią; no -
szo ne być mu szą, bo cho dzić nie mo gą. Nie bój cie
się ich, bo źle czy nić nie mo gą i do brze czy nić nie
mo gą”. Czy jest to ostrze że nie przed usta wia niem
w do mach drze wek cho in ko wych?

OD PO WIEDŹ:  Z te go wer se tu jak rów nież z kon -
tek stu jest wi docz ne, że ten roz dział nie od no si
się do sta wia nia cho inek, lecz do czy nie nia de ko -
ro wa nych bóstw z drew na, któ re mu szą być no -
szo ne (w.5), po nie waż sa me nie są w sta nie się po -
ru szać. (De ko ro wa ne drzew ka cho in ko we za zwy -
czaj nie są prze no szo ne.). Głów ną my ślą w wer se -
tach 6-16 jest kon trast po mię dzy Bo giem Je ho wą,
ży ją cym, wiel kim, mą drym, po tę żnym Stwo rzy -

cie lem, je dy nym praw dzi wym Bo giem, a mar twy -
mi, de ko ro wa ny mi sre brem i zło tem bo żka mi z
drew na i me ta lu, ro bio ny mi i czczo ny mi przez po -
gan. Nie któ rzy Izra eli ci zo sta li usi dle ni przez czy -
nie nie ta kich bóstw. Jer. 10:1-16 jest po wa żnym
ostrze że niem przed bał wo chwal stwem, udzie lo -
nym Izra elo wi przez Bo ga Je ho wę.

W Ps. 115:1-9 i Abak. 2:19 znaj du je się po dob -
ny kon trast po mię dzy wiel kim ży ją cym Bo giem Je -
ho wą, a nie świa do my mi po gań ski mi bó stwa mi. 

Oczy wi ście, je śli kto kol wiek z lu du Bo że go
ota cza kul tem cho in kę lub in ny obiekt na tu ry,
czy wy ko na ny przez czło wie ka przed miot, lub
też dzie li cześć po mię dzy Bo ga Je ho wę a cho in ko -
we drzew ko, czy też in ny na tu ral ny bądź uczy -
nio ny przed miot, to po wa żne bi blij ne ostrze że nia
prze ciw te mu oraz za ka zy bał wo chwal stwa sto -
su ją się do ta kiej oso by. Duch zdro we go roz sąd -
ku w po świę co nych człon kach lu du Bo że go po -
wstrzy ma ich przed wszel kim bał wo chwal stwem
(1 Ja na 5:21).

mo gło by się od być. Za tem gdy czy ta my, że
ża den pi jak, mor der ca ani zło dziej nie wej -
dzie do No we go Je ru za lem, jak po win ni śmy
to ro zu mieć? W ten spo sób - kie dy pod czas
Kró le stwa ca ła ludz kość otrzy ma spo sob ność
po wro tu do har mo nii z Bo giem, ci, któ rzy
bę dą mi ło wać ja ką kol wiek nie spra wie dli -
wość lub sym pa ty zo wać z nią, nie bę dą mieć
Bo skie go uzna nia. Oni nie otrzy ma ją po zwo -
le nia na wej ście przez bra mę do Mia sta, któ -
re sym bo licz nie przed sta wia Kró le stwo Bo -
skiej ła ski. Pier wot nie Je ru za lem przed sta -
wia ło Ko ściół. „Uka żę ci Ob lu bie ni cę, Ma -
łżon kę Ba ran ka ... A mur mia sta miał grun -
tów dwa na ście, a na nich dwa na ście imion
dwu na stu Apo sto łów Ba ran ka” (Obj. 21:9-
14). Jed na kże przy koń cu ty sią ca lat do sym -
bo licz ne go ziem skie go Mia sta, zo sta nie
wpro wa dzo na re sty tu cyj na kla sa owiec (Mat.
25:31-34). Tak więc ca ły świat ludz ko ści, któ -
ry doj dzie do har mo nii z Bo giem, wej dzie do
te go Mia sta, do No we go Je ru za lem i Kró le -
stwa Bo ga, a po za tym Mia stem znaj dą się

wszyst kie nie zre for mo wa ne cha rak te ry - ko -
zły. Ma my to zo bra zo wa ne w stwier dze niu,
że kłam cy, mor der cy itp. otrzy ma ją część w
„je zio rze go re ją cym ogniem i siar ką”. Ten
„ogień i siar ka” jest tak sa mo sym bo licz ny
jak Mia sto. Po dob nie jak Mia sto nie jest li te -
ral nym mia stem ze zło ta, tak rów nież je zio ro
nie jest li te ral nym je zio rem ognia i siar ki. To
Mia sto by ło zo bra zo wa ne przez Je ru za lem,
a „ogień” przez Ge hen nę. Tak jak śmie ci z li -
te ral ne go Je ru za lem by ły wrzu ca ne do do li -
ny Hin nom w ce lu znisz cze nia ich i oczysz -
cze nia z nich miesz kań ców, tak wszy scy, któ -
rzy od rzu cą Kró le stwo, zo sta ną znisz cze ni i
nie otrzy ma ją po zwo le nia na eg zy sten cję w
wiecz no ści. Bę dzie to chwa leb ne Kró le stwo,
wol ne od wszyst kie go, co ska żo ne, nie do sko -
na łe czy grzesz ne; a wszy scy, któ rzy mi łu ją
nie spra wie dli wość w ja kim kol wiek sen sie te -
go sło wa, zo sta ną znisz cze ni w „je zio rze
ognia”, któ rym, jak mó wi nam Ob ja wi ciel,
jest wtó ra śmierć (a nie mę ki, Obj. 21:8).

BS ‘09, 89-92

LI STY DO RE DAK TO RALI STY DO RE DAK TO RA
OD PO WIE DZI NA PY TA NIAOD PO WIE DZI NA PY TA NIA

SZTANDAR
BIBLIJNY
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W Pi śmie Świę tym czę sto jest uży wa ne wy ra że nie
„ko niec świa ta”. Świę ty Piotr mó wi nam, że ko niec
świa ta na stał w cza sie po to pu. Nie był to ko niec zie -
mi; je dy nie po rzą dek lub stan rze czy, któ ry był przed
po to pem, prze stał ist nieć. Zo stał wów czas za po cząt -
ko wa ny no wy świat, no wy po rzą dek rze czy. Po zo sta -
je to w ści słej zgod no ści z po praw nym prze kła dem
tek stu grec kie go. Po wszech ne tłu ma cze nie nie ste ty
wpro wa dzi ło w błąd wie lu lu dzi. Okre śle nie ko niec
świa ta le piej by ło by czy tać ja ko „ko niec wie ku”. 

Wie ki prze mi ja ją i na sta ją ko lej ne, lecz Bi blia
oświad cza, że „zie mia na wie ki stoi” (Kazn. 1:4); że
Bóg „nie na pró żno stwo rzył ją, na miesz ka nie
utwo rzył ją” (Iz. 45:18). Zie mia ni gdy nie nada wa -
ła się w ca ło ści do za miesz ka nia ani nie by ła ni gdy
za sie dlo na we wła ści wym zna cze niu te go sło wa.
Dzie łem Me sjań skie go Kró le stwa bę dzie uczy nie -
nie zie mi chwa leb nym pod nó żkiem Bo ga i do sto so -
wa nie jej dla tych, któ rzy zo sta ną przy wró ce ni do
Je go ła ski. Ko lej nym je go dzie łem bę dzie pod nie sie -
nie czło wie ka i przy wró ce nie go do te go wszyst kie -
go, co zo sta ło utra co ne w Ede nie, a od ku pio ne na
Kal wa rii. Pan znisz czy tyl ko tych, któ rzy bę dą nie -
po praw ni.

W no wym po rząd ku rze czy za po cząt ko wa nym
przez No ego i je go ro dzi nę, Bóg do zwo lił ludz ko ści
iść jej wła sną dro gą i dzia łać we dług wła snych pla -
nów, bez Bo skiej in ter wen cji z wy jąt kiem szcze gól -
nych przy pad ków. Bóg do zwo lił, by świat zdo by -
wał do świad cze nie, na to miast On re ali zo wał Swój
wła sny wiel ki Plan, któ re go cen tral nym punk tem
jest od ku pie nie, a ce lem usta no wie nie Me sjań skie -
go Kró le stwa, by wy pro wa dzić ludz kość z jej upa -
dłe go stan (Rzy mian 5:12-14).

Z ludz kie go punk tu wi dze nia roz wój Bo skie go
pla nu trwa bar dzo dłu go, lecz nie z Bo skie go punk -
tu, po nie waż czy ta my: „Al bo wiem ty siąc lat przed
oczy ma Twy mi są ja ko dzień wczo raj szy” oraz „je -
den dzień u Pa na jest ja ko ty siąc lat”. W cią gu sze -
ściu ta kich ty siąc let nich Dni, kie dy Bóg od po czy wa
lub po wstrzy mu je się od in ge ro wa nia w spra wy
świa ta, Bóg do zwo lił na pa no wa nie sza ta na, lecz

Je go za rzą dze nia są zu peł ne i na ich mo cy Me sjasz,
Od ku pi ciel, w peł ni przy wró ci wszyst kich chęt nych
i po słusz nych do te go wszyst kie go, co Adam utra -
cił (Dzie je Apo stol skie 3:19-22). 

Py ta nia do lek cji 18

1. Co ozna cza bi blij ne okre śle nie „ko niec wie ku”?
2. Zde fi niuj we dług Bi blii okre śle nia „świat” i „zie -

mia”.
3. Kie dy zo stał za po cząt ko wa ny pierw szy świat?

Kie dy się za koń czył? Bo ski Plan Wie ków, s.76.
4. Co jest lep szym okre śle niem dla sło wa „świat”?

Aka pit 1.
5. O ilu świa tach (epo kach) mó wi Bi blia? Bo ski Plan

Wie ków, s.77; 2 Pio tra 3:6,7,13.
6. O ilu zie miach? Iz. 66:1.
7. Ja ki jest Bo ski cel w od nie sie niu do zie mi?
8. Kie dy on zo sta nie zre ali zo wa ny? Aka pit 2.
9. W ja kich świa tach (epo kach) żył Noe? Bo ski Plan

Wie ków, s.80,81.
10. Do ja kie go stop nia Bóg an ga żo wał się w spra wy

ludz ko ści w pierw szym i dru gim świe cie (epo -
ce)? Bo ski Plan Wie ków, s.80,81. 

11. Jak bę dzie w trze cim świe cie (epo ce)? Bo ski Plan
Wie ków, s.81.

12. Co jest cen trum Bo skie go pla nu od ku pie nia?
A co je go ce lem? Aka pit 3.

13. Jak dłu go jest roz wi ja ny Bo ski plan?
14. Jak Bóg mie rzy czas?
15. Dla cze go Bóg do zwo lił na pa no wa nie zła?
16. Jak dłu go zło bę dzie pa no wać?
17. Co na stą pi po sza tań skim pa no wa niu zła? Aka pit 4.

(Po da ne stro ny z Bo skie go Pla nu Wie ków, od no szą się do wy -
da nia Ś.R.M.E z 1986 ro ku)

KO NIEC TAM TE GO WIE KU 
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Ra dość  d la  świa  ta !  Pan  przy  cho  dz i !

Ra  du j  c i e  s i ę  an io  ł o  wie  i  lu  dz i e !

Wnet  ju  b i  l e  usz  s i ę  roz  pocz  n i e ;

Chwal  c i e  Bo  ga  s e r  c em i  g ło  s em!

Ca  ła  na  tu  ra  n i e ch  g ło  s em opo  wia  da

Chwa ł ę  na  sze  go  Kró  la !

Niech  wia  t ry  i  wo  dy , i  p io  ru  ny

Swym brzmie  n i em ho łd  C i  za  no  szą .

To  b i e  s łoń  c e  świe  c i ,  do  C i e  b i e  kwiat  s i ę  śmie  j e

I  szu  mią  ła  ny  zbóż ,

To  b i e  szem rzą  cy  wie  t rzyk  i  s t ru  mień

Szep  ta  ją  c i  chą  p i e śń .

I  wszyst  ko , co  t chn ie  n i e  wy  da  j e

Niech  me  lo  dy j  ną  wznie  s i e  p i e śń ;

Niech  drze  wa r ę  ko  ma  k lasz  czą  wie l  k i  mi

I  z  chwa łą  ko  ły  szą  s i ę  do  ko  ła .  

Niech  me  lo  dy j  ny  kon  ce r t  b rzmi

Nad rów n i  na  mi  i  gó r  szczy  ta  mi ,

Niech  z i e  mi  i  n i e  ba  me  lo  d i e

W ra  do  snym łą  czą  s i ę  r e  f r e  n i e .

Ra  dość  d la  świa  ta !  Pan  przy  cho  dz i !

Wszyst  k i e  j ę  zy  k i  chwa ł ę  n i e ch  wy da  ją ;  

W har  mo  n i i  na j  wy  ższe j ,  na j  czyst  sze j ,

Niech  g ło  szą  ra  dość ,  co  z  s e r  ca  p ły  n i e .

R A  D O Ś Ć  D L A  Ś W I A  T A


